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Forvirringa om namnet 
Hurtigruta/Hurtigruten 
Når «Hurtigruta» har over hundre års hevd 
som namn på ei båtrute, er det villeiande at 
eit selskap kan ha dette namnet. 
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D
å media nyleg tok til å 
melde om koronautbrot «på 
Hurtigrutem og «på hurtig

ruteskipet Roald Amundsem, 
oppfatta truleg dei fleste det 
slik at utbrotet var på eit av 
skipa som går i den daglege ruta 
Bergen-Kirkenes. Det er jo det 
Hurtigruta/Hurtigruten betyr all
ment på norsk, jamfør til dømes 
Wikipedia: «Hurtigruta er ei pas
sasjer-, post- og godsrute som 
siglar frå Bergen til Kirkenes>>. 
Men utbrotet var altså på eit 
Svalbard-cruise med utgangs
punkt i Tromsø. 

REIARLAG 

Bakgrunnen for den forvirrande 
namnebruken er ein glipp som 
skjedde på midten av 2000-
talet. Det aller meste av tida 
frå starten i 1893 og til no har 
fleire reiarlag delt på drifta av 
Hurtigruta, med nokre skip kvar. 
På midten av 2000-talet var det to, 
nemleg Ofotens og Vesteraalens 
Dampskibsselskab og Troms 
Fylkes Dampskibsselskap. Så 
fusjonerte dei i 2006, og det vart 
berre .eitt. I samband med det 
klarte det nye storreiarlaget å 
kapre namnet Hurtigruten - fyrst 
som Hurtigruten Group AS frå 
2006, så Hurtigruten AS frå 2007. 

Dermed var det gjort. Etter 
neste anbodsrunde, i 2017-18, 
vart det atter to reiarlag som 
skulle dele på ruta, frå 2021, 
nemleg Hurtigruten AS og 
Havila Kystruten. Men i denne 
runden hevda Hurtigruten AS 
at dei åtte namnet Hurtigruta/ 
Hurtigruten, at det var deira 
private merkenamn. Det godtok 
Samferdsledepartementet, og 
det som i allmennspråket heiter 
Hurtigruta, fekk offisielt namnet 
Kystruten Bergen-Kirkenes». 

Etter dette er det ikkje lenger 
mogeleg å «reise med Hurtigruta», 
formelt sett, sjølv om båtruta går 
som ho har gjort i over 100 år. 
Eit over hundreårig namn på ei 
båtrute er kapra som firmanamn, 
slik at båtruta på eit vis står utan 
namn. 

Namnet folk brukar, er uoffi
sielt. Samferdsledepartementets 
namn er det svært få som veit om, 
og det er det heller ingen av dei 
involverte selskapa som brukar. 

CRUISE 

Etter fusjonen 2006 har 

Hurtigruten AS utvida drifta si 
til cruise til Svalbard, Antarktis 
og utvalde delar av Norskekysten 
- også dette under namnet
Hurtigruten. Dette gav oss dei
forvirrande nyhendemeldingane
då eit av cruiseskipa fekk koro
nasmitte om bord. Namnebruken
straffa seg, altså, i og med at
Svalbard-cruiset for ei tid har
øydelagt ryktet til ruta langs
norskekysten.

Selskapet kjem neppe til å 
gje opp namnet Hurtigruten på 
grunn av dette, for på lang sikt 
er namnet ein forretningsfordel. 
Eit viktig spørsmål er likevel om 
namnekapringa var }uridisk hald
bar. Føretaksnamnelova seier: «Et 
foretaksnavn må ikke være egoet 
til å villede» (§ 2-3). 

INGEN BAGATELL 

Saka er parallell til saka der 
Orkla/Kims i 2016 fekk medhald 
i at Maarud ikkje har einerett til 
å bruke ordet potetgull i marknads
føring (sjølv om det var Maarud 
som fann på ordet), fordi potet
gull er ei allment brukt nemning 
for potetchips på norsk. På same 
måte er Hurtigruta/Hurtigruten 
allment nemninga på ei båtrute 
Bergen-Kirkenes på norsk, uav
hengig av kva Hurtigruten AS 
måtte hevde. Dermed er det 
grunn til å tru at Hurtigruten AS 
taper den formelle eineretten til 
namnet dersom Havila Kystruten 
prøver spørsmålet for retten. 

Men per i dag går konflikten 
ikkje fyrst og fremst mellom to 
selskap. Han går mellom .allmenta 
og Hurtigruten AS - som har teke 
frå oss namnet på ei båtrute vi 
alle har eit forhold til. 

Kva så med endinga -a eller 
-en? Hurtigruta eller Hurtigruten?
Dersom det er eit privat namn, er
det namneeigaren som avgjer det.
Men denne båtruta er ei statleg
teneste, jamfør presentasjonen
til Samferdsledepartementet:
«Samferdselsdepartementet
har løyveansvaret for kystruten
Bergen-Kirkenes og kjøper sjø
transporttjenester på strekningen
i det private leverandørmarkedet.»

Dermed skal Lov om målbruk 
i offentleg teneste gjelde, og det 
inneber at namnet skal finnast i 
både nynorsk- og bolanålsform. 
Altså skal Hurtigruta vere like 
offisiell form som Hurtigruten. 
Naturleg nok, når det er det dei 
aller fleste nordmenn seier. 

Eldar Heide er professor; i norsk ved 
Høgskulen på Vestlandet. 

Det fusjonerte selskapet burde ikkje fått ta 

namnet Hurtigruten AS i 2006 .... 2007. 


